
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 39                       10e zondag van de zomer                           zondag 26 augustus 2018 

      liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevr. Frida Veraar, Jol 23, 1231 TR  

Agenda:  

    Zondag 2 september 10.00 uur – Ds. A. de Boer - Utrecht 

    Woensdag 5 september organiseert de commissie Kerk en Israël een excursie naar Nijkerk.  

U kunt zich hiervoor nog opgeven. Zie ook het Mededelingenblad. 

    Zondag 9 september: zangdienst. Graag ontvangt ds. Hillegonda Ploeger suggesties voor de 

invulling van deze dienst. 

 

 

 

Lied van de week:    Lied  836: 1, 2 en 5 

 

      Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                         we gaan staan 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Psalm 84: 1 en 2         

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

Zingen :    Psalm 84: 6         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met 367d – Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Zingen :    Psalm 687: 1 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 



 

 

Lezing: Marcus 8: 1 t/m 21 

Het tweede teken van de broden 

81Toen er op een keer weer een grote menigte 

bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, 

riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen 

hen: 2‘Ik heb medelijden met al die mensen, 

want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben 

niets meer te eten. 3Als ik hen met een lege 

maag naar huis stuur, zullen ze onderweg 

bezwijken; sommigen zijn immers van ver 

gekomen.’ 4Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar 

hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, 

van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5Hij vroeg 

hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ 

antwoordden ze. 6Hij zei tegen de mensen dat 

ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de 

zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de 

broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan 

de mensen uit te delen, en dat deden ze.7Ze 

hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij 

sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze 

ook de vissen moesten uitdelen. 8De mensen 

aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen 

haalden op wat er van het eten overschoot: 

zeven manden vol. 9Er waren ongeveer 

vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. 
10Meteen daarna stapte hij met zijn 

leerlingen in de boot en voer naar het gebied 

van Dalmanuta. 11Daar kwamen de farizeeën op 

hem af, en ze begonnen met hem te 

discussiëren. Om hem op de proef te stellen, 

verlangden ze van hem een teken uit de 

hemel. 12Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 

‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? 

Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen 

teken gegeven worden!’ 13Hij liet hen staan 

waar ze stonden, stapte weer in de boot en 

voer naar de overkant. 
14De leerlingen waren vergeten genoeg 

brood mee te nemen; ze hadden maar één 

brood bij zich in de boot. 15Hij waarschuwde 

hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van 

de farizeeën en voor de zuurdesem van 

Herodes.’ 16Ze hadden het er met elkaar over 

dat ze geen brood hadden. 17Toen hij dit 

merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover 

dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan 

nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? 

Zijn jullie dan zo hardleers? 18Jullie hebben 

ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar 

horen niet? Weten jullie dan niet 

meer 19hoeveel manden vol stukken brood jullie 

hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor 

vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden 

ze. 20‘En toen ik zeven broden brak voor 

vierduizend mensen, hoeveel manden vol 

stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ 

‘Zeven,’ antwoordden ze. 21Toen zei hij: 

‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ 

 

L: Zo spreekt de Heer:   A.: Wij danken God 

Zingen:  Lied 390 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 1005 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  (369 d). 

Collecten:  1. Kwartaalprojekt S.P.E.L. Beukenhof  2. Kerk  

Wij kijken naar Johnny Cash: Breaking Bread 

Slotlied: (staande) Lied 425 

Zegen – beantwoord met Lied 425 

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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